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Sammendrag
Sweco er engasjert av Jacaranda Eiendom AS for å vurdere forslag til plan om
utbygging av gangvei mellom Nyland og Borgensberget i henhold til
naturmangfoldloven og vannforskriften. Planområdet ligger like inntil Nitelva i
Rælingen kommune. Prosjektet vil berøre Nitelvas strandsoner. Elva er
karakterisert som naturtype «Viktig bekkedrag» med stor verdi. Gangveien
berører også et deltaområde som tidligere er registrert med verdi A, svært viktig,
men har blitt redusert til verdi C, lokalt viktig med bakgrunn i seinere registrering.
Gangveien vil bidra til at det etableres et sammenhengende gangveisystem langs
denne delen av Nitelva.
Tiltaket berører områder som er viktige for fugl, deriblant mange rødlistede arter.
Tiltak for å skjerme fugleliv fra visuell forstyrrelse er anbefalt. Vegetasjonen langs
bredden bør i størst mulig grad bevares.
Kratt av mandelpil er registrert i planområdet. Mandelpil er en nær truet art og
mandelpilkratt et nær-truet natursystem i henhold til rødliste for naturtyper.
Mandelpilkratt er avmerket på kart og tiltak for å unngå at gangveien påvirker
disse er foreslått.
Et viktig avbøtende tiltak er, der det er mulig, å opprettholde en kantsone mellom
gangvei og elva. Dette både for å redusere synligheten av inngrepet og
forstyrrelser for fuglelivet i elva. Opprinnelig vegetasjon bør beholdes mest mulig
og der en i forbindelse med anleggsarbeidet berører kantvegetasjon utenfor
gangveiens bredde, bør det legges opp til naturlig revegetering av kantsoner til
gangveien.
Det anbefales at det som en del av tiltaket tilrettelegges for naturinformasjon og
sitteplasser på egnet sted langs traseen.
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Forord
Det utarbeides en detaljreguleringsplan for ny gangvei mellom Nyland og
Borgensberget i Rælingen kommune. Formålet med planen er å tilrettelegge for
gangvei langs Nitelva på strekningen. Gangveien er en videreføring av gangvei
som er regulert inn i reguleringsplanen for Borgensberget, vedtatt i 2016.
Planen ble varslet vinteren 2018.
I forbindelse med dette arbeidet, skal planene for utbyggingen av gangveien
vurderes i henhold til naturmangfoldloven kapittel II § 8 – 12. Eventuelle
konsekvenser for naturmiljøet i Nordre Øyeren og Sørumsneset naturreservat er
likeledes omtalt. Hvorvidt utbyggingen vil kunne redusere muligheten til å oppfylle
kravene i vannforskriften er også vurdert.
Nitelvas verdier er beskrevet, basert på egen befaring og annen dokumentasjon,
og utbyggingens eventuelle påvirkning på Nitelva er vurdert. Tiltak for å minimere
negativ påvirkning på naturmiljøet i anleggs- og driftsfase er foreslått og flere
ulike alternativer for gangveiframføring er diskutert med kommunen.
Utredningen er gjennomført av Frode Løset og arbeidet er kvalitetssikret av Karel
Grootjans, alle fra Sweco. Botaniker Tor Kristensen har deltatt i feltarbeidet.
Oppdragsgivers kontaktperson har vært Ivar Bjørtomt, Jacaranda Eiendom AS.
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Innledning
Dette notatet er laget av Sweco Norge AS på oppdrag fra Jacaranda Eiendom
AS / Arcasa arkitekter.
Sweco ble engasjert av Jacaranda Eiendom AS i 2018 for å vurdere forslag til
plan om ny gangvei mellom Nyland og Borgensberget i henhold til
Naturmangfoldloven og Vannforskriften, med spesielt fokus på mulige
konsekvenser for verneområder og naturtyper som ligger i og nær området. I
gjeldende arealdel for Rælingen kommune 2014 – 2025 er planområdet avsatt til
bolig med en stripe mot elva som er avsatt til friområde. Full
konsekvensutredning er ikke aktuelt for denne saken, i og med at utbyggingen
ikke faller inn under noen av kriteriene under Plan- og Bygningsloven § 4.

1.1

Områdebeskrivelse
Planområdet er på ca. 30 daa. Det ligger i nordøstre del av Rælingen kommune
like øst for Nedre Rælingsvei mellom boligområdet Nyland og nytt boligområde
ved Borgensberget (se Figur 1-2).
Planområdet består av deler av elvestrekningen, strandflaten innenfor og
skråningen opp mot Nedre Rælingsvei. I nordre del mot Borgensberget er det en
bratt skråning mellom eksisterende bebyggelse og Nitelva.
Planområdet grenser til eksisterende eneboligbebyggelse i sør (Nyland) og ett
bolighus i søndre del. Også tre boliger på toppen av brattkanten mot elva i nord
inngår i planområdet. I nord grenser det mot nytt boligområde ved
Borgensberget. Gangveien vil forbinde dagens gangvei ved Nyland med det nye
boligfeltet ved Borgensberget, noe som har vært ønskelig fra kommunens side.
Strandsonen langs gangveien har begrenset tilgjengelighet i dag og utgjør
hovedsakelig våtmark med tett vegetasjon.
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Figur 1-1. Planområdets beliggenhet.

Figur 1-2. Ortofoto over planområdet mellom Nedre Rælingsvei og Nitelva.
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Figur 1-3. Varslet plangrense for detaljreguleringsplan gangvei. Kilde: Arcasa Arkitekter.

1.2

Metodikk og grunnlag
Nitelvas verdier er hovedsakelig beskrevet utfra tilgjengelig informasjon i
nasjonale databaser samt annen dokumentasjon fra området. Denne
informasjonen er supplert med egen befaring. Befaringen ble gjennomført 13. juni
2018 av biolog Frode Løset og botaniker Tor Kristensen.
Annen dokumentasjon omfatter blant annet rapporten «Verneverdier i Nitelva»,
Forvaltningsplanen for N. Øyeren naturreservat, undersøkelser av
ferskvannsmuslinger i Leira og Nitelva og diverse undersøkelser knyttet til fugl og
naturtyper. Videre informasjon fra konsekvensutredning for prosjektet
«Strandvegen 1» i Skedsmo og Rælingen kommune (2017) og utredning av
naturmangfold i forbindelse med regulering av Borgensberget (2014).
Kunnskapsgrunnlaget anses i utgangspunktet å være tilstrekkelig for en
vurdering ift. naturmangfoldlovens § 8-12.
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2

Kort om planlagt tiltak
Gangveien foreslås etablert med bredde 3 m og minimumskrav til 1,5 m til
tekniske anlegg på hver side av gangveien. Gangveien må ligge på fyllinger på
grunn av flom, så bredden på det totale inngrepet varierer fra ca. 6 m i nord til ca.
13-20 m i sør, alt ettersom hvilket alternativ for fremføring av gangvei som vil bli
valgt. Gangveien vil forbinde eksisterende gangvei ved Nyland med nytt
boligområde ved Borgensberget. Traseen utgjør vel 250 m lengde for korteste
strekning, noe kortere dersom trase mot Nylandsvegen i sør velges.
Det er sett på tre alternativer for kryssing av våtmarksområdet ved Nyland. De tre
alternative traseene er angitt på figur 2-1, 2-2 og 2-3 nedenfor. Disse viser tre
ulike forslag til reguleringsplan. Alternativene er like, bortsett fra den søndre delen
mot Nyland der alternativ A krysser en bukt i elvekanten i rett linje med bru,
alternativ B unngår bukta ved å svinge vest for denne mens alternativ C krysser
indre del av bukta.
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Figur 2-1. Alternativ A revidert for gangvei mellom Nyland og Borgensberget der gangveien krysser
bukta i rett linje. Grønn farge markerer friområde på begge sider av gangvei. Kilde: Arcasa
Arkitekter.
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Figur 2-2. Alternativ B - revidert. Denne skiller seg fra alt. A ved at gangveien fra Nyland går i en i
bue rundt bukta og ikke krysser deltaområdet. Grønn farge markerer friområde på begge sider av
gangvei. Kilde: Arcasa Arkitekter.
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Figur 2-3. Alternativ C – revidert. Denne skiller seg fra alt. A og B ved at gangveien fra Nyland
krysser midtre del av bukta innerst i deltaområdet. Grønn farge markerer friområde på begge sider
av gangvei. Kilde: Arcasa Arkitekter.

3

Dagens situasjon

3.1

Nitelva i større sammenheng - status
Nitelvas naturverdier generelt er beskrevet i Sweco sitt notat fra 2014,
«Naturmangfold Borgensberget», som ble utarbeidet i forbindelse med

repo001.docx 2012-03-2914

7 (38)

reguleringsplanen for Borgensberget. Her er det gitt en nokså omfattende
beskrivelse av de generelle naturverdiene som finnes i området. Noen av disse
beskrivelsene er også innarbeidet i dette notatet for gangveien.
Nitelva er vernet som en del av Oslomarkvassdragene i ”Verneplan I” for
vassdrag (1973). Nitelva er den største elva i det vernete vassdraget. Innenfor
vernesonen (100 m beltet) gjelder et generelt byggeforbud.
Kommuneplanbestemmelser i Rælingen (Arealdelen 2014-2025), sier at for
arealer inntil 100 m fra strandlinjen langs Nitelva/Øyeren, tillates ikke arbeid og
tiltak som nevnt i nærmere angitte arbeider. Unntatt fra dette er naturvennlige
tilretteleggingstiltak for friluftsliv/rekreasjon for allmennheten etter godkjenning av
kommunen. Det vises til kommuneplanens bestemmelser i § 6.2 «Inngrep i
vassdrag og flomfare» (pbl §11-9, nr. 6).
Nitelva er betydelig forurenset av plantenæringsstoffene fosfor og nitrogen,
erosjonsmateriale og bakterier. Forurensningen skyldes primært avrenning fra
jordbruk. Andre viktige kilder er kommunale avløpsanlegg og spredt bebyggelse.
Den store tilførselen av plantenæringsstoffer forårsaker stor algevekst på bunnen
og direkte gjengroing av selve elveløpet. Samlet sett gjør disse store tilførslene
av fosfor og partikler at den økologiske tilstanden i de nedre delene av Nitelva er
dårlig (vann-nett.no). Nitelva er også en del av vannområdet Leira-Nitelva. I
forbindelse med vannforskriften er målet at Nitelva skal opprettholde eller oppnå
god økologisk og kjemisk tilstand (Vannregion Glomma 2012). Vannforekomsten
er i risiko for ikke å oppnå dette målet. I følge Vann-nett portalen er
pålitelighetsgraden av disse dataene noe lav. Dette skyldes blant utfordringer
med å klassifisere og kategorisere leirpåvirkede vassdrag og hva som er naturlig
tilstand mht. turbiditet og fosfor.
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Figur 3-1. Området der gangveien er planlagt ved Nitelva er markert med blått polygon. Ellers vises
Sørumsneset naturreservat og Nordre Øyeren naturreservat (rødt skravert) og registrerte naturtyper
skravert i grønt. Kilde: Naturbase.no, 01.08.2018.

3.1.1 Naturverdier i Nitelva og tilknyttede naturområder

Nitelva er kartlagt som naturtype «viktig bekkedrag» og det forekommer flere
rødlistearter i og langs elva. I tillegg til at elva og våtmarksområdene rundt er
levesteder for en rekke vade- og andefugler, fungerer elva som en
trekkvei/ledevei for fugl og den står i sammenheng med Nordre Øyeren
naturreservat. I følge forvaltningsplanen for Nordre Øyeren naturreservat
(Bjørkøyli m.fl. 2013) er 269 fuglearter, 25 fiskearter og om lag 350 karplanter
registrert i verneområdene. Blant disse artene er 107 rødlistearter.
Flora

Vegetasjonen langs Nitelva og i nedbørsfeltet varierer fra fattig skog til rike
våtmarksområder og sumpvegetasjon. De mest spesielle områdene botanisk sett
er våtmarksområdene og tilhørende pusleplantevegetasjon. De mest artsrike
områdene ligger i kantområdene til selve hovedvassdraget. Artsrike lokaliteter for
pusleplanter finnes her i stilleflytende områder hvor artene har sitt optimale
levested på beskyttede steder på grunt vann, og gjerne på leirflater
(Naturbase.no). Moser, lav og sopp er dårlig undersøkt langs vassdraget, og det
må antas at det er flere rødlistede arter i disse gruppene i vegetasjonssonene
langs Nitelva.
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Fugl

Nitelva renner sørover inn i Sørumsneset naturreservat og Nordre Øyeren
naturreservat (Figur 3-1). Vestre kant av Sørumsneset naturreservat ligger ca.
100 m øst for planområdet ved Nyland. Nitelva danner her, sammen med Leira
og Glomma, Nord-Europas største innlandsdelta. På grunn av Øyerens store
betydning for trekkfugler, ble Nordre Øyeren naturreservat utpekt som
Ramsarområde i 1985. Store vannstandsvariasjoner og elvenes ulike aktivitet gir
svært vekslende naturforhold. Stor variasjon i habitater og økologiske nisjer
bidrar til at Øyeren er en av de botanisk mest artsrike innsjøene i Nord-Europa
(Bjørkøyli m.fl. 2013). Dette danner grunnlaget for et svært rikt dyreliv og et
mangfold av naturtyper. Et stort antall våtmarksfugler, spesielt andefugler og
vadefugler, raster i Øyeren både under vår- og høsttrekket. Tilbudet av
næringsdyr og planter i Øyeren er svært rikt, og bidrar derfor til at området har en
nøkkelrolle i det internasjonale nettverket av våtmarker som mange trekkfugler er
avhengige av.
Akvatisk miljø

Øyeren-vassdraget er Norges mest artsrike, med 25 påviste fiskearter (Bjørkøyli
m.fl. 2013). Mange av artene forekommer også oppstrøms i Nitelva. I nedre deler
av Nitelva er i alt 16 arter påvist. Nedre deler av Nitelva representerer et viktig
område for gyting og oppvekst for egen fiskefauna, men også for fisk som går
opp i elva fra Øyeren (Naturbase.no). I tillegg til stor artsrikdom og høye tettheter
innenfor artene, er forekomsten av gjørs og asp nasjonalt interessant. Øyeren
med tilløpselvene fra nord regnes som kjerneområdet for utbredelse av disse
fiskeartene i Norge. Gyteområder finnes både i Nitelva og Leira, men Leira er
spesielt egnet. Det er ikke noe som tyder på kritisk bestandssituasjon for verken
asp eller gjørs i Øyeren, inklusive i deltaområdet og elvene fra nord deriblant
Nitelva (Brabrand 2013).
Krepsdyrfaunaen i deltaområdet er relativt fattig (Bjørkøyli mfl., 2013). Sommeren
1998 ble det påvist elvemusling, som er knyttet til rennende vann, i Nitelva. På
grunnlag av nye undersøkelser av bestanden i Nitelvas nedre deler, antas det at
bestanden her er forsvunnet (Sandaas mfl., 2012). I tillegg er det nylig registrert
forekomster av andemusling og flat dammusling i vassdraget (Sandaas mfl.,
2012). Flat dammusling står oppført som sårbar på nasjonal rødliste, og
forekommer i naturlig næringsrike innsjøer og roligflytende elver, hovedsakelig på
bløtt leire- og sandsubstrat. Andemusling har en videre økologisk nisje. Alle
muslinger lever av å filtrere ut partikler fra vannet. På denne måten har de stor
betydning for vannkvaliteten og det øvrige livet i vannet (Sandaas mfl., 2012).
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Pattedyr

Det er observert 18 pattedyrarter i Nordre Øyeren (Bjørkøyli m.fl., 2013).
3.2

Planområdet
Befaring ble foretatt i en bred sone langs foreslått gangveikorridor for å kartlegge
konkrete naturverdier og gi innspill til valg av trase som vil gi minst mulige
ulemper for naturmangfoldet i området.

3.2.1 Naturtyper i planområdet

Naturtypen «viktige bekkedrag», har rødlistestatus nær truet, NT. Dette på grunn
av at en stor andel av elver i Norge er vurdert å ha redusert tilstand. Nedre delen
av Nitelva, fra Hvam til Sørumsneset (1435 daa), ble i 2001 kartlagt som
naturtype «viktig bekkedrag», med verdi svært viktig (verdi A; naturbase.no). Kun
den delen av Nitelva som ligger i Skedsmo kommune er registrert som naturtype.
Selv om Rælingen kommune ikke har foretatt en tilsvarende vurdering, tas det i
dette notatet utgangspunkt i at naturtypen viktige bekkedrag omfatter begge sider
av kommunegrensen.
I søndre del av planområdet i vika nord for boligområdet ved Nyland er det i
Naturbase registrert en naturtype deltaområde med verdi A, svært viktig.
Lokaliteten er lagt inn i Naturbase i 2000 og supplert i 2002 og er angitt som
elvekant/gruntvannsområde der spissnutefrosk har yngleplass. Lokaliteten er
også beskrevet som viktig for andre amfibiearter (padde og vanlig frosk).
Området er trolig gitt høy verdi blant annet fordi spissnutefrosk tidligere var
rødlistet som nær-truet.
Under befaringen kom det fram at lokaliteten er påvirket av nærliggende
bebyggelse, tidligere utfylling, båtbrygge og innslag av fremmede arter. Den
vurderes derfor å ha liten verdi som delta og avgrensningen er også upresis i
Naturbase all den tid lokaliteten er avmerket på kartet opp i elveskråningen.
Grensen for lokaliteten angitt som delta er derfor vurdert å omfatte det flate
våtmarksområdet rundt bekkeutløpet. I følge Miljødirektoratet sine faktaark om
naturtyper i ferskvann karakteriseres lokalt viktige ferskvannsdelta som «små,
urørte deltaer (lav vekt) samt middels og store deltaer med lav vekt på tilstand
uten forsterkede kriterier». Denne definisjonen innebærer at lokaliteten scorer
lavt som deltaområde. Området bærer i dag mer preg av å være flommark med
hovedsakelig vannvegetasjon. Bekken som renner ut i området renner i rør under
hovedveien og kommer ut i kulvert innerst i deltaområdet. Den er sterkt modifisert
og har trolig dårlig vannkvalitet.
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Figur 3-2. Registrert naturtype deltaområde ved Nyland sør i planområdet. Skråning med flere
hagerømlinger til venstre i bildet. Alternativ A krysser våtmarksområdet i nokså rett linje like
innenfor brygga. Alternativ B går i skråningen bak i bildet,

Figur 3-3. Registrert naturtype deltaområde med Nitelva i bakgrunnen. Det går en bekk gjennom
deltaområdet, nederst som grøft. Alternativ C passer krysser våtmarksområdet i dette området.
12 (38)

Ved Nedre Rælingsvei 198 vokser en større eik med omkrets ca. 220 cm. Eika
vokser i kanten av hage mellom to bolighus. Den omfattes av forskrift for hule
eiker og er angitt som naturtype hule eiker med lokal verdi i et kartleggingsnotat
av 2016 fra Biofokus. Notatet omfatter kartlegging av hule eiker i Rælingen
kommune. 28 eiker i kommunen ble funnet å oppfylle kriterier etter forskriften.

Figur 3-4. Registrert hul eik i planområdet. Kilde: Naturbase og egen befaring.

3.2.2 Flora i planområdet

Aktuell gangveikorridor ble befart. Arealene omfatter elv og våtmark, kantsoner til
våtmark samt skråning mot Nedre Rælingsvei. For flora kan planområdet deles
opp i tre soner.
• En ytre sone som består av Nitelvas vannoverflate og bredder.
• En midtre sone som omfatter tørrere områder med grasmark og noe kratt
og trær og som blir tidvis oversvømt.
• En indre sone som omfatter hovedsakelig kantskog og kantkratt over
flomnivå.
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Figur 3-5. Mandelpilkratt bak til høyre i midtre sone.

Elvebredde og vannkant, samt vierkratt på flommark
Planområdets grense mot vannet består delvis av grunn, beskyttet mudderbunn
med stilleflytende vann. I nordre del i nedkant av eksisterende bebyggelse og
mot ny bebyggelse ved Borgensberget, er det noe fjell i dagen (grunnfjell).
Bortsett fra mandelpil (NT – nær truet), var de fleste artene som ble registrert
trivielle.
Det ble ikke registrert pusleplantesamfunn i de grunne mudderområdene i søndre
del av planområdet. Vannstanden på befaringstidspunktet var tilnærmet normal
for sesongen.
I bukta ved Nyland i sør var vanlige arter kvasstarr, elvesnelle, gul nøkkerose,
vanlig tjønnaks, gul frøstjerne, skjoldbærer, sjøsivaks, andemat, slyngsøtvier,
sverdlilje og sennegras.
I det ytre, åpne våtmarksområdet var typiske arter som ble registrert:
Sverdlilje, hjertetjønnaks, sennegras, selsnepe, gul nøkkerose, pilblad, store tuer
med kvassstarr, sjøsivaks og andemat.
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I kantsonene med lauvvegetasjon dominerte kratt med mandelpil, ett kratt med
istervier ved Nyland i sør. Nord for boligen i vika i sør (figur 3-6) ble det registrert
en liten flekk med gråor-heggeskog, men den var for liten til å kvalifiseres til egen
naturtype. Typiske vannplanter i elva her var gul nøkkerose, pilblad og vanlig
tjønnaks med kvass-starr og sjøsivaks i kantsonen. Området var botanisk sett
ikke spesielt artsrikt.

Figur 3-6. Vika nord for Nyland med bolighus i strandkanten. Alle alternativene for gangvei passerer
i forkant av huset på bildet.

I følge faktaark i fra Artsdatabanken er mandelpil en nær truet art fordi den er
sterk knyttet til naturtyper i Norge som går tilbake. Arten er knyttet til elver og
inngrep langs disse har påvirket arten negativt. Mandelpil var tidligere klassifisert
som sårbar, men er nå nær truet. Den norske utbredelsen er på Østlandet og i
Midt-Norge.
Mandelpilkratt ansees nasjonalt å ha hatt en reduksjon i forekomstareal de siste
50 årene på 15-30 %. Dette har ført til at naturtypen er klassifisert i kategori nær
truet natursystem (NT) etter kriterium 1.2 (Lindgaard & Henriksen, 2011).
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Figur 3-7. Registrerte forekomster med mandelpilkratt i planområdet angitt med blå prikk.

Område med hovedsakelig lauvskog
Sonen omfattes av arealer som ikke direkte påvirkes av vannstanden i Nitelva.
Det er spredte innslag av edle lauvtrær som ask og lønn i nordre del og spredt
med mindre eiketrær. Av treslag for øvrig forekommer gråor, osp, hegg, rogn,
mandelpil, istervier, svartvier (ansvarsart), blåhegg (fremmed art), spredt med
furu og gran. I tilknytning til bebyggelsen ved Borgensberget, står det en større
eik (brysthøydediameter på ca. 70 cm – figur 3-4).
Ask er rødlistet som sårbar (VU) på grunn av en forventet populasjonsreduksjon
som følge av askesyke (www.artsdatabanken.no). Det er stedvis mye ask i
planområdet, men langs planlagt trase bare yngre trær eller busker av ask.
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Det er mangel på gamle og grove trær i planområdet og lite død ved. Området
har begrenset potensiale for arter tilknyttet gammel skog og god tilgang på død
ved.

Figur 3-8. Sone 2 like nord for bolighus (figur 3.6) med hovedsakelig gråor-heggskog.

3.2.3 Fauna i planområdet

Planområdet ligger like vest for Sørumsneset naturreservat som inngår i Ramsarområdet Nordre Øyeren naturreservat. Nitelva utgjør en viktig korridor for
vannfugl, både vanlige arter og rødlistede arter. I naturbase er det angitt en rekke
arter av vannfugl og spurvefugl fra Nitelva. Artene er ikke lokalisert i spesielle
områder, men er angitt innenfor et areal som omfatter utløpet av Nitelva i Øyeren
til utløpet av Sagelva oppstrøms Lillestrøm sentrum.
Elvestrekningen mellom utløpet av Sagelva og ned til Nordre Øyeren og
Sørumsneset naturreservat fungerer som en spredningskorridor mellom disse
områdene. Det er mye trafikk av fugl opp og ned Nitelva, og vannkantene ved
planområdet brukes trolig som hvileplasser for arter av gjess og ender, jfr. Sweco
2014.
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Under befaringen ble vannfuglarter som tjeld, gråmåke, fiskemåke (NT),
makrellterne (VU) og stokkand registrert. Strandkantvegetasjonen er nokså triviell
og det antas at den ikke har særskilt stor verdi for vadefugl på grunn av mangel
på grunt vann med mudderbunn, men den har stor verdi som skjul mellom
bebyggelsen og veisystemer innenfor og elva. Krattene med pil og lauvskog har
utvilsomt verdi som hekke – og næringssøksområder for spurvefugl.
Det er ingen registreringer av pattedyr i området i nasjonale databaser og det ble
ikke observert pattedyr eller spor etter dette under befaringen. Området har stort
potensiale for ulike flaggermusarter og småpattedyr. Bever er vanlig i Øyerenvassdraget, men det ble ikke funnet ferske bevergnag i planområdet. Området er
svært preget av menneskelig aktivitet og det antas at det ikke har noen funksjon
for større pattedyr, men at arter som trives nær mennesker som rev, rådyr og
hare forekommer.
Insektfaunaen i naturreservatene er dårlig kjent, men området er trolig viktig for
en rekke ulike insektarter. Flere funn av rødlistearter i områdene tyder på at det
kan være stort potensiale for rødlistearter i deltaet sett under ett (Bjørkøyli m.fl.,
2013). Det er ingen dammer innenfor planområdet og det er ikke kjent rødlistede
amfibier eller krypdyr i planområdet.
3.2.4 Akvatisk miljø i planområdet

Fiskefaunaen i nedre deler av Nitelva er svært artsrik, og i alt 16 arter er påvist
her. 25 totalt i Nordre Øyeren med tilløpselver.
I tillegg til stor artsrikdom og høye tettheter innenfor artene, er forekomsten av
gjørs og asp nasjonalt interessant. I tillegg til forekomster av mange fiskearter,
finnes ferskvannskreps og ferskvannsmuslinger i Nitelva. Sommeren 1998 ble det
påvist elvemusling, som er knyttet til rennende vann, i Nitelva. På grunnlag av nye
undersøkelser av bestanden i Nitelvas nedre deler, antas det at bestanden her
er forsvunnet (Sandaas mfl. 2012). I tillegg er det kjente forekomster av den
sjeldne arten flat dammusling samt den uvanlige andemuslingen i vassdraget. I
2012 ble flat dammusling påvist i elvestrekningen ved Lillestrøm nord for
planområdet (Sandaas mfl. 2012).

18 (38)

Figur 3-9. Søndre del av planområdet med registrert delta og strandsoner med hovedsakelig
kvasstarr og lauvvegetasjon med blant annet mandelpilkratt. Bildet er tatt sørover mot Nyland der
ny gangvei er planlagt å starte.

3.2.5 Fremmede arter i planområdet

Hagelupin (SE-svært høy risiko) ble registrert ved bebyggelsen sør i planområdet
ved Nyland. Her var det en del hagefyllinger med arter som spirea sp. og
fagerfredløs (SE-svært høy risiko). Innerst i denne bukta var det en større
populasjon av skogskjegg (SE-svært høy risiko). I skråningen nedenfor
bebyggelsen i nord fantes busken blåhegg (SE-svært høy risiko). Se figur 3-10.
Svanemat er en liten, flytende mose med potensielt høy risiko med nokså få
forekomster i Norge, men som ble funnet flere steder i området. Sibirkornell (HIhøy risiko) er en hagerømling som ble påvist flere steder.
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Figur 3-10. Registrerte svartlistearter innenfor planområdet med svært stor risiko. Kilde: Befaring
13.6.2018
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Figur 3-11. Strandvegetasjon mellom Nyland og Borgensberget. Nye blokker ved Borgensberget i
bakgrunnen.

Figur 3-12. Større bestand av fredløs ved Nyland.
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3.3

Konklusjon naturverdier
Naturtyper: Området inngår i naturtypen «viktige bekkedrag» i Nitelva. Et
lite deltaområde ved Nyland er tidligere registrert som svært viktig i
naturbase, men vurderes kun å ha lokal verdi fordi området er modifisert
og tidligere rødlistet art spissnutefrosk har endret status fra nær truet til
vanlig forekommende. En eik som omfattes av forskrift for hule eiker
vokser i kanten av planområdet. Det østlige alternativet (alternativ A)
krysser området for registrert naturtype delta, mens det vestlige (B) går i
skråningen like innenfor deltaområdet. Alternativ C går i en bue i indre del
av bukta, og vil berøre deltaområdet mindre enn alternativ A.
Flora: Vegetasjonen framstår som lite verdifull generelt. Det er lite død
ved og mangel på lauvtrær med større dimensjoner. Unntaket er flere
forekomster av mandelpilkratt (nær truet art, nær truet natursystem). Det
kan finnes pusleplantesamfunn som ikke ble registrert under befaringen,
men tiltaket vil ikke ha konsekvenser for disse.
Fauna: Nitelva er svært viktig for vannfugl og fungerer som regional
spredningskorridor og trekkvei for fugl mellom områder som har stor
verdi for fugl. Området ligger like inntil Sørumsneset naturreservat.
Akvatisk miljø: Planområdet inngår i Nitelva, som er registrert som viktig
naturtype «viktige bekkedrag». Elva er svært viktig for akvatisk miljø fisk
med et stort antall fiskearter. I likhet med som fugl, fungerer
elvestrekningen som en viktig landskapsøkologisk korridor også for fisk.
Det er ikke kjent at planområdet har spesiell verdi for rødlistete akvatiske
arter. Både andemusling og flat dammusling har potensiale for funn i
området. Elvemusling fantes tidligere, men er trolig forsvunnet fra denne
delen av elva.

4

Tiltakets konsekvenser

4.1

Arealbeslag
Total bredde på inngrep vil være fra ca. 6 m i nord til ca. 13-20 m i sør på
grunn av nødvendige fyllinger for de ulike alternativene. Gangveiens
lengde er ca. 250 m, avhengig av endelig valgt trase.
Bortsett fra i området der inngrep gjøres, vil vegetasjonen ikke bli fjernet
som følge av tiltaket. Området øst for gangveien vil reguleres til friområde
der det blir en avstand mellom gangvei og elv.
Det direkte økologiske fotavtrykket på vegetasjonen i området vil være
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begrenset til inngrepsbredden. Dersom en regner med at den delen av
anlegget som er flomutsatt utgjør 130 m og det kreves i snitt 15 m bredde,
vil dette innebære at ca. 2 daa våtmarkstilknyttet vegetasjon nedbygges
på denne delen. Inngrepet i våtmarksvegetasjonen er dermed begrenset.
Valg av eksakt gangveitrase kan i noen grad tilpasses naturforholdene på
stedet. Dette gjelder særlig den sørlige og midtre delen der terrenget gir
større fleksibilitet enn nordre del.
Det planlegges ikke for fylling ut i elva og tiltaket vil derfor ikke ha
betydning for vannhastighet, dybde, erosjon/sedimentasjonsforhold og
vegetasjon i elva. Det er denne variasjonen som tilbyr fine
vekstmuligheter for ulike plantearter, deriblant pusleplanter og gir næring
og leveområder for fugl, pattedyr, fisk og ferskvannsorganismer.
I nordre del av planområdet vil gangveien passere en bratt skråning langs
elva med fjell i dagen. Foreslått løsning er å utføre en skånsom
sprengning/pigging av fjellet i elvekanten og at det settes opp en
mur/fylling mot elva. Dette vil få minimale konsekvenser for akvatisk liv og
vegetasjon og fotavtrykket av gangvei med mur/fylling i strandsonen blir
lite.

Figur 4-1. I nordre del av planområdet der planlagt trase må passere en bratt skråning. Ny
bebyggelse ved Borgensberget i bakgrunnen.

Vurdering av alternativer.
Ved alternativ B, vil gangveien i sør føres opp til undergangen v/Fv.120.
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En vil da unngå inngrep i bekk, et lite deltaområde blir ikke berørt av
fylling og gangveien på denne strekningen vil ikke oversvømmes. Det blir
et lite inngrep i øvre del av den nokså bratte skråningen mot hovedveien
med påfølgende avskoging i anleggsbeltet og terrengbehandling. To
mandelpilforekomster vest for deltaet vil bli direkte berørt in tillegg til en
forekomst lenger nord. Disse må flyttes eller erstattes. Ett mandelpilkratt i
ytre del av deltaområdet vil ha nærføring til tiltaket. Alternativ B vil også
omfatte en noe lengre strekning enn alternativ A og C. Fordelen med å
legge den helt rundt bukta er at inngrep i bekken og i deltaet unngås og at
gangveien på denne delen av strekningen ikke oversvømmes i
flomperioder.
Alternativ A vil berøre tre mandelpilforekomster. Det ene i nordre del av
deltaområdet, det andre like nord for bukta i tillegg til en lenger nord i
planområdet. Disse må erstattes eller flyttes. Alternativet innebærer
inngrep i deltaområdet. En bro vil etableres i rett linje over bukta.
Veinormen krever at broen må ligge minimum 50 cm over 200 års
flomsone, noe som vil kreve større anleggsarbeider ved
oppleggspunktene, blant annet store fundamenter.
Alternativ C (se figur 4-4) ligger på kote 105,5 som er 100 års flomkote.
Alternativet berører fire mandelpilforekomster, hvorav
mandelpilforekomstene i deltaet berøres direkte. De to andre ligger i
ytterkant av inngrepsbeltet. Alternativet har direkte inngrep i indre del av
deltaet.
Ulemper og fordeler i forhold til naturmangfoldet for de tre alternativene
vurderes derfor nokså like mhp. naturmangfold. Naturverdiene i bukta
(lokal verdi) er ikke så store at en gangvei som krysser over bukta
vurderes å ha store negative konsekvenser for naturmangfoldet hverken
for alternativ A eller C, men A vil gi noe større inngrep på hver side av
brua. Samlet sett vurderes det at naturtypen ikke blir ødelagt selv om
alternativ A eller C skulle velges, men fordelen med alternativ B er at en
med valg av dette alternativet unngår deltaområdet og bekken. Nedenfor
er det vist utsnitt av plantegning for alternativ A, B og C2. Fullstendig
tegning er angitt i vedlegg.
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Figur 4-2. Planutsnitt med lengdesnitt av alt. A ved bukta i sør. Sirkler med svart kryss markerer
mandelpilforekomster. Rød linje markerer registrert naturtype delta. Kilde: Arcasa Arkitekter.
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Figur 4-3. Planutsnitt med lengdesnitt av alt. B ved bukta i sør. Sirkler med svart kryss markerer
mandelpilforekomster. Rød linje markerer registrert naturtype delta. Kilde: Arcasa Arkitekter og
Sweco.
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Figur 4-4. Planutsnitt med lengdeprofil ved bukta i sør for alternativ C2. Sirkler med svart kryss
markerer mandelpilforekomster. Rød linje markerer registrert naturtype delta. Kilde Arcasa
Arkitekter.

4.2

Forstyrrelser
I anleggsfasen vil det bli støy og menneskelig aktivitet i området fra
anleggsaktiviteten som kan påvirke fauna. Etter utbygging vil aktiviteten
utgjøres av økt menneskelig ferdsel langs gangveien og forstyrrelsene vil
være noe større enn i dag. For enkelte sky fuglearter, vil området kunne bli
noe mindre attraktivt. Samtidig er området i dag tettstedsnært og det er
stor aktivitet i elva i sommerhalvåret, slik at dyrelivet i området er vant til
forstyrrelser. For fuglearter som er vant til menneskelig aktivitet, vil tiltaket
ha liten påvirkning. For fisk og småpattedyr vil tiltaket har liten virkning.

4.3

Vannforskriften

4.3.1 Vannkvalitet

Vannkvalitet er viktig i forhold til vannforskriften, og har blant annet stor
betydning for ferskvannsmuslingenes fremtidige overlevelse i Nitelva.
Spesielt viktig er tilførsler av næringsstoffer og partikler (Sandaas mfl.
2012). Relevant for den planlagte utbyggingen er dokumentet «Vesentlige
vannforvaltningsspørsmål for vannområde Leira – Nitelva».
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27 (38)

Her karakteriseres avrenning fra blottlagte arealer og store utbyggingsprosjekter
hvor overskuddsmasser havner i elveløpet, som hovedutfordringer for at
vannområdet skal kunne oppnå en tilfredsstillende økologisk status (Vannregion
Glomma, 2012).
Det er ikke planlagt utfyllinger i elva som følge av tiltaket, men det kan bli noe
fylling/muring på land i nordre del. Det er derfor mindre sannsynlig at tiltaket vil
føre til økt bidrag av næringsstoffer og partikler. Tiltaket vurderes derfor ikke å
ville forverre situasjonen i Nitelva i forhold til krav i vannforskriften.
4.3.2 Sedimentasjon

I tillegg til funksjonen elvas stilleflytende partier har for arter, er disse partiene
også viktige for å regulere elvas vannkvalitet. I slike partier sedimenterer partikler
og næringsstoffer tilbakeholdes. I tillegg kan endring av sedimentasjonen være
av betydning for delene nedstrøms elva, deriblant naturreservatene.
Tiltaket vil i liten grad påvirke disse faktorene og det vurderes at etablering av en
«skånsom» gangvei, ikke vil føre til vesentlige endringer i sedimentasjon og
vannkvalitet. Utbyggingen vil i et slikt tilfelle ikke redusere muligheten til å
oppfylle kravene i vannforskriften.

4.4

Konklusjoner

4.4.1 Anleggsfasen

For flora og naturtyper vurderes konsekvensene under anlegg som små negative
som følge av arealbeslag og endring i vegetasjonsforhold. Noe kantvegetasjon
må fjernes, men området er produktivt og etter en tid, vil veiskråningene og
fyllinger gro igjen og det fysiske tiltaket vil i stor grad dreie seg om inngrepet
gangveien innebærer. En utfordring er nordre del sør for Borgensberget der
gangveien passerer en bratt fjellskråning.
Forekomster av mandelpilkratt (nær truet art, nær truet natursystem) kan ivaretas
ved at gangveien svinger utenom disse. Dersom dette ikke går, kan avbøtende
tiltak som flytting eller å ta stiklinger av mandelpil med seinere utplanting
vurderes.
Anleggsarbeidet, men også generell økt menneskelig aktivitet i området kan virke
forstyrrende på noen av fugleartene som benytter seg av planområdet som del av
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en spredningskorridor mellom viktige områder i nord (utløpet av Sagelva) og
naturreservatene i sør. Anleggsarbeidet vil foregå nær annen bebyggelse og
større transportårer der mye av dyrelivet er vant til aktivitet. I anleggsfasen vil
støy og annen anleggsaktivitet likevel kunne forstyrre enkelte fuglearter som er
mest vare for menneskelig aktivitet. Det vurderes likevel at anleggsarbeidet i liten
grad vil ha betydning for arter som bruker Nitelva som trekkorridor mellom
reservatene og områder lenger nord.
Tiltaket innebærer ikke – eller i svært begrenset grad- utfylling i selve elva.
Konsekvensene for akvatisk dyreliv vurderes derfor som minimale.
Tiltaket vurderes ikke å ha noen påvirkninger på naturreservatene Sørumsneset
og Nordre Øyeren.
4.4.2 Driftsfasen

Forstyrrelser vil være ferdsel på gangveien og at folk vil bevege seg nærmere
viktige fugleområder i Nitelva gjennom hele året. Gangveien vil kunne føre til at
området brukes mindre for arter som er følsomme for menneskelig aktivitet. Det
er ikke kjent at planområdet har spesiell verdi for slike arter og avbøtende tiltak vil
kunne redusere eventuelle slike ulemper.
4.5

Vurdering etter naturmangfoldloven § 8-12
§ 8 kunnskapsgrunnlaget
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og
økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal
stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.
Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners
erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som
kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.

Vurdering: Kunnskapsgrunnlaget anses tilfredsstillende. Det er gjort mange
registreringer av naturmangfold i Nitelva og i naturreservatene Sørumsneset og
Nordre Øyeren. Det er foretatt befaring av området av biolog og botaniker i 2018.
§9 føre-var-prinsippet
Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke
virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade
på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på

repo001.docx 2012-03-2914

29 (38)

naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette
eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.

Vurdering: I dette tilfellet vurderes det å foreligge tilstrekkelig kunnskap til å ta en
beslutning og iverksette eventuelle nødvendige avbøtende tiltak som kan følges
opp i reguleringsbestemmelser.
§ 10 økosystemtilnærming og samlet belastning
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som
økosystemet er eller vil bli utsatt for.

Naturtypen «viktige bekkedrag» i Nitelva strekker seg ut fra Hvam til
Sørumsneset. Dette utgjør en strekning på snaue 5 km. De mest artsrike og
verdifulle områdene, grunne stilleflytende partier, mudderbanker med
pusleplanter, forekommer ikke i selve planområdet, men på andre lokaliteter
langs hele strekningen fra Hvam til Sørumsneset. I tillegg finnes det slike, og ofte
større, områder i/langs Leira og Øyeren. Hele elvestrekningen har i tillegg svært
stor betydning for akvatisk liv og fugl.
Mange strekninger av de elvenære områdene langs Nitelva er allerede utbygd og
det foreligger noen planer for videre utbygging. Dette gjelder Strandveien 1 i
Skedsmo og Rælingen kommune, like sør for utløpet av Sagelva. Her er det
utarbeidet et forslag til reguleringsplan som det foreligger innsigelse til. Det er
også startet opp et arbeide med områderegulering for Dammensvika mellom
Strandveien og brua over til Lillestrøm (Rv. 159) som berører deler av en ikke
utbygd elvestrekning langs Nedre Rælingsveg. Det er planlagt en utbygging ved
Nordbyjordet og et område ved Skjervaveien 44 i Skedsmo kommune lenger
nord langs Nitelva. Det har også vært arbeidet med etablering av pumpeledning
for avløp som går forbi planområdet ute i Nitelva fra Kvennhusvegen fram til NRA
ved Strandveien i Skedsmo.
Reguleringsplanen for Borgensberget ble vedtatt i 2015 og innebærer oppføring
av tre boligblokker sør for planområdet Borgen. Planen for Borgensberget
grenser til planen for Nyland – Borgensberget i sør og detaljregulering for Borgen
i nord. I denne planen er det lagt opp til at mandelpilkratt som fjernes erstattes.
Det er også planlagt gang- og sykkelvei mot Torva, der det også måtte fjernes
noe mandelpil.
Samlet belastning som følge av ny gangvei ved Nyland-Borgensberget, sammen
med ny gangvei ved Borgen, vil føre til økt ferdsel langs Nitelvas bredder på
strekningen.
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Det planlegges således flere framtidige utbygginger som vil kunne ha påvirkning
på Nitelvas naturverdier. Det er fokus på forekomster av mandelpilkratt langs
Niteelva i flere av planene for området både ved at en forsøker å unngå at
mandelpilkratt påvirkes eller at det tas stiklinger og planter disse slik at
totalbestanden opprettholdes dersom fjerning er nødvendig. Den
merbelastningen etablering av gangvei fra Nyland til Borgensberget utgjør,
vurderes som liten både for naturmiljøet generelt og for mandelpilkratt spesielt.
Samlet merbelastning som følge av tiltaket vurderes derfor som svært liten.
§11 kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver.
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på
naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og
skadens karakter.

Vurdering: Det anbefales at det utarbeides en miljøplan som beskriver tiltak for å
hindre eller redusere miljøbelastningen av utbyggingen. Planen og de avbøtende
tiltakene skal i samsvar med det etablerte prinsippet ”forurenser betaler” og § 11
naturmangfoldloven bekostes av tiltakshaver.
§12 miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere,
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste
samfunnsmessige resultater.

Vurdering: Teknikker og driftsmetoder for å unngå eller begrense skade på
naturmangfoldet beskrives i miljøplanen.

5

Avbøtende tiltak
Søndre del
Der det er mulig er et viktig avbøtende tiltak å opprettholde en kantsone mellom
gangvei og elva. Dette både for å redusere synligheten av inngrepet og
forstyrrelser for fuglelivet i elva. Opprinnelig vegetasjon bør beholdes mest mulig
og der en i forbindelse med anleggsarbeidet berører kantvegetasjon utenfor
gangveiens bredde, bør det legges opp til naturlig revegetering av kantsoner til
gangveien.
Med alternativ B lengst vest, vil gangveien i sør planlegges lagt rundt registrert
deltaområde og på innersiden av bekken som renner der. En vil da unngå
inngrep i bekken og i deltaområdet og unngå at gangveien oversvømmes ved
flom. Ulempen er at en får et lite inngrep i den nokså bratte skråningen mot
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hovedveien med påfølgende avskoging i anleggstrase og terrengbehandling.
Naturverdiene i deltaområdet (C-verdi) er likevel ikke så store at en gangvei her
vil ha store negative konsekvenser.
To av alternativene vil krysse bekkestrengen gjennom deltaet og før
anleggsarbeidet starter opp, bør det settes opp et sikringsgjerde der det ikke skal
gjøres inngrep slik at så lite som mulig av delta/bekk blir berørt.
En bør i størst mulig grad unngå inngrep i registrerte mandelpilkratt. Der dette
ikke er mulig, bør det vurderes flytting av kratt eller bruk av stiklinger av mandelpil
for seinere utplanting. I denne planen er det lagt opp til en mulighet for at
vegetasjon, og dermed også mandelpilkratt, som fjernes kan kreves erstattet.
Midtre del
I midtre del forbi bolighus, bør gangveien legges nærmest mulig eiendomsgrense
for å redusere inngrepet i våtmarksområdene. Nord for bolighus, er det noen
forekomster av mandelpilkratt. Disse bør avmerkes i terrenget før anleggsfasen
starter. Mandelpilkratt ser ut til å bli berørt av gangveien for alle tre
alternativene. Dersom dette skjer vil flytting eller bruk av stiklinger være et tiltak
som kan benyttes.
Nordre del
Like sør for Borgensberget er det en bratt skråning mellom eksisterende
bebyggelse og elva (figur 4-1. Det kan finnes rødlistede såkalte pusleplanter i
strandsonen i området, men dette ble ikke påvist under befaringen. Foreslått
løsning med en skånsom sprengning/pigging i av fjellet i elvekanten og at det
settes opp en mur/fylling mot elva, vil trolig får minimale konsekvenser for
akvatisk liv og vegetasjon, men det bør iverksettes tiltak i anleggsfasen slik at
strandsonen berøres minst mulig (eks.vis fysisk sperre slik at minst mulig
sprengstein havner i strandsonen utenfor gangveien).
Generelt
Det vurderes at tiltaket ikke vil ha negativ effekt på Sørumsneset naturreservat
eller Nordre Øyeren naturreservat. Dersom avbøtende tiltak gjennomføres, vil
tiltaket trolig ha liten eller ingen negativ effekt på registrerte naturtyper eller
fuglelivet i og langs Nitelva.
Informasjonstiltak
Tiltaket vil ha en positiv effekt i forhold til brukere av gangveien som vil komme
nærmere Nitelva og naturreservatet på Sørumsneset enn tidligere. Tiltaket vil
fremme naturopplevelse og muligheter for å studere fuglelivet langs elva. Et
aktuelt tiltak er å tilrettelegge med eks.vis en benkplass og informasjonsplakat
om fugleliv, verneområder, ferdselsråd m.m på en lokalitet med god utsikt mot
elva. Informasjonstiltak om verneområdene bør skje i et samarbeide mellom
tiltakshaver, offentlige vernemyndighet og kommune.
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Store lauvtrær
I kanten av planområdet ved Nedre Rælingsvei 128 er det registrert en eik som
omfattes av forskrift for hule eiker. Denne berøres ikke av planlagt trase, men bør
uansett ivaretas.
Fremmede arter
For utbredelse se figur 3-10. For å hindre videre spredning av disse artene
anbefales følgende tiltak:
• Hagelupin: Løsmasser som potensielt kan inneholde frø- og rotrester, og
som ikke skal på deponi blir plassert minst én meter under annen
fyllmasse eller under et tett dekke.
• Øvrige masser som inneholder arter med høy risiko, fraktes til deponi
tildekkes under transport slik at ikke jord eller plantedeler kan falle av
lasset.
• Det anlegges en vaskeplass for alt utstyr og maskineri som har kommet i
kontakt med jord fra områdene rundt punktene avmerket på Figur 3-10,
og all jord og frørester spyles vekk fra hjul, belter, grabb m.m. før utstyret
skal ut av anleggsområdet.
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Vedlegg
Lenge- og terrengprofil for alternativ A, B og C2.
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Figur 7-1. Lengde- og terrengprofil alternativ A.
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Figur 7-2. Lengde- og terrengprofil for alternativ B.
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Figur 7-3. Lengde- og terrengprofil for alternativ C2.
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